
ポルトガル語   Kobe International Community Center（KICC） 

 

神戸市地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 

 

 

      As aulas são ministradas por professores profissionais de língua japonesa 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.  Sannomiya Nihongo Plaza   

 
⚫ [Iniciante 1]  10:00-12:00【Turma SA】 / 18：30-20：30【Turma SNA】 

Para pessoas que não sabem falar japonês e/ou para pessoas que não conseguem ler hiragana e katakana. 
 

 

⚫ [Iniciante 2]  12:30-14:30【Turma SB】 

Para pessoas que conseguem ter interações simples se a pessoa com quem está conversando falar devagar e 

claramente e esteja disposto a ajudar. 
 

 

⚫ [Iniciante 3]  15:00-17:00【Turma SC】 / 18：30-20：30【Turma SNC】 

Para pessoas que podem descrever a si mesmas e ao seu ambiente em linguagem simples. 
 

2.  On-line   
 

⚫ [Iniciante 1]  15:00-17:00【Turma ZA】 / 18：30-20：30【Turma ZNA】 

Para pessoas que não sabem falar japonês e/ou para pessoas que não conseguem ler hiragana e katakana. 

 

⚫ [Iniciante 2]  10:00-12:00【Turma ZB】 / 18：30～20：30【Turma ZNB】 

Para pessoas que conseguem ter interações simples se a pessoa com quem está conversando falar devagar e 

claramente e esteja disposto a ajudar. 

 

⚫ [Iniciante 3]  12:30-14:30【Turma ZC】 / 18：30-20：30【Turma ZNC】 

Para pessoas que podem descrever a si mesmas e ao seu ambiente em linguagem simples.. 

 

Japonês para Iniciantes – Início em setembro  
Sannomiya 

Nihongo Plaza 

Dias de aula: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 21, 26, 28, 30 de setembro. 

Dias de aula: 3, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 de outubro. 

São aulas de conversação para iniciantes. O livro didático será 'Irodori'. 

 De 2 de setembro a 31 de outubro: segundas, 
quartas e sextas-feiras (23 aulas) 

 

  

Pode levar 
criança para 

aulas 



  Kobe International Community Center（KICC） 

 

神戸市地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 

3. Público alvo 

São pessoas que desejam aprender japonês e tenham 15 anos ou mais.   

 

4.  Taxa do Curso : grátis 

 

5. Local   

【Aulas Presenciais】 

KICC Sannomiya Nihongo Plaza    

Endereço: Edifício Sannomya, Higashikan 5º. andar, 

6 -1-12, Gokō-dori, Chūō-ku, Kobe  

【Aulas Online】 

Uso da plataforma ZOOM MEETING 

 

6. Inscrição / Prazo   

Prazo de inscrição： até dia 19 de Agosto (6ª-feira)  

Por favor, enviar os dados de pré-requisitos de ① a ⑪ por e-mail.（E-mail: nihongo@kicc.jp） 

TEL 078-855-9500（de 2ª a 6ª- feira, de 9：00 a 17：00） 

O pedido de inscrição após a data do prazo estabelecido, devem ser consultado com o(a)s escarregado(a)s. 
 

① Turma na qual deseja estudar   

（Por favor, escolha uma das turmas que estão citadas na página frontal do panfleto.） 

② Nome  

③ Número do aluno 
(Para aqueles que já tenham o seu número） 

④ Nacionalidade   

⑤ Status de residência（VISTO） 

⑥ Endereço 

（Escreva também o nº do seu apartamento, caso esteja morando  

num edifício habitacional coletivo.)   

⑦ Número de telefone   

⑧ E-mail   

⑨ Idioma preferido para receber documentos 

（Para poder enviar os documentos que explicam sobre o curso em seu idioma）  

Escolher entre “a” a “n” do quadro (8), o seu idioma preferido para receber  

os documentos. 

⑩ Seu contrato quanto ao uso da capacidade de fluxo de dados: (Ilimitado; até 50GB/M; etc.） 

⑪ Tipo de aparelho a ser usado: (Celular, PC, Tablete, etc.)   
 

 

Observação: aulas online utilizam grande quantidade de fluxo de dados. Utilizando o ZOOM  

por 2 horas, consome-se 1,2 GB. Ultrapassando o limite determinado, haverá um custo adicional.     

a- Inglês 

b- Chinês 

c- Coreano  

d- Indonésio 

e- Tailandês 

f- Vietnamita 

g- Espanhol 

h- Nepalês 

k- Filipino 

m- Português 

n- Outro 

⑨ 

Link to Google MAP™  

 

mailto:nihongo@kicc.jp

